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PRESSEMEDDELELSE
IFU's deltagelse i Scancom Vietnam
Berlingske Nyhedsmagasin (BNY) har den 9. juni i en række artikler omtalt mulige
ledelsesmæssige problemer i virksomheden Scancom A/S. I BNY’s leder af samme dato rejses der
tvivl om IFU’s rolle i sagen. På den baggrund skal IFU oplyse følgende om det konkrete
hændelsesforløb.
IFU indtrådte i 2003 som aktionær (44%) og efterfølgende som långiver med i alt ca. DKK 60 mio. i
virksomheden Scancoms datterselskab i Vietnam. Derudover har IFU ydet lån og givet tilsagn om
lån på ca. DKK 30 mio. kr. til Scancoms datterselskab i Brasilien. Scancom producerer
havemøbler af træ og er en af Europas førende virksomheder på området, og IFU har i perioden
frem til april 2006 været repræsenteret i Scancoms bestyrelse.
I starten af 2006 blev det klart for Scancoms bestyrelse, at der kunne være tale om
ledelsesmæssige problemer og negative konsekvenser heraf i forbindelse med driften af
Scancoms vietnamesiske datterselskab.
”IFU lægger meget stor vægt på høj standard i alle aspekter af virksomhedsledelse, og IFU’s
medlem af Scancoms bestyrelse bad allerede i januar 2006 om en redegørelse for disse forhold,”
forklarer IFU’s direktør Sven Riskær, ” og ved et efterfølgende møde mellem IFU og Scancoms
øverste ledelse i februar 2006 blev det aftalt, at den omstridte fremgangsmåde øjeblikkeligt skulle
ophøre og eventuelle konsekvenser overvejes.”
Ved Scancoms bestyrelsesmøde den 2. april 2006 udtrådte Direktør Lars Kolind af Scancoms
bestyrelse og rettede i den forbindelse en række anklagepunkter mod den måde, hvorpå
virksomheden blev ledet.
”Umiddelbart herefter fik IFU indsat en forretningsbestyrelse for Scancom med det formål at få
gennemført – så hurtigt som muligt – en undersøgelse af, om der er hold i de nye anklagepunkter,
Lars Kolind frembragte,” siger Sven Riskær. ”Som formand for forretningsbestyrelsen blev indsat
en repræsentant fra kammeradvokatens kontor, som netop kan sikre den nødvendige objektive og
juridiske gennemgang af anklagepunkterne.”
”Vi afventer at få den endelige redegørelse fra forretningsbestyrelsen indenfor en meget nær
fremtid. Når vi har haft mulighed for at tage stilling til denne rapport og dens anbefalinger, vil vi
afgøre, hvilke skridt der eventuelt skal tages, herunder om det vil være nødvendigt med yderligere
undersøgelser, ” slutter Sven Riskær.
Eventuelle yderligere henvendelser rettes til IFU’s direktør Sven Riskær (tlf. 22 68 75 01).
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